
LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin

tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61
Internet: www.loia.pl

BIURO

czynne w godzinach: 800 - 1500

– sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu 
oraz składek członkowskich: codziennie w godzinach: 800 - 1300

e-mail: biuro@loia.pl

G O D Z I N Y P R Z Y J Ę Ć:

PREZES
mgr farm. Tomasz Barszcz

poniedziałek 900-1200, czwartek 1200-1500

e-mail: prezes@loia.pl

V-CE PREZES
mgr farm. Krzysztof Przystupa

piątek 900-1200

OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr farm. Janina Kisielewska
ostatni poniedziałek miesiąca 1000-1200

DYREKTOR BIURA
mgr Anna Knieć

codziennie 800-1500

e-mail: dyrektor@loia.pl

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Goździewska

środa, piątek 1000-1300

radca@loia.pl

Numer rachunku bankowego Lubelskiej OIA:
90 1500 1520 1215 2006 2546 0000

Kredyt Bank SA



2 PROBLEMATYKA  PRACY  ZAWODOWEJ  APTEKARZY

SPIS TREŚCI

Od Prezesa  ............................................................................................................... 3

PROBlematyka PRacy zawOdOwej aPtekaRzy

Wzory oraz numeracja recept ........................................................................... 5
Ważne – termin podpisywania aneksów do umów z NFZ..................................... 6
Dermokonsultacje – nie w aptekach  .......................................................................  7
Programy lojalnościowe formą reklamy aptek  

– pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego .......................................... 11
Uprawnienia techników farmaceutycznych odbywających praktykę w aptece  ....  14
Recepty „pro auctore”, „pro familiae”  ..................................................................  16
Dokumenty niezbędne do NFZ przy zmianie kierownika apteki  .........................  18
Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej  ...................................  19
Trudna interpretacja art. 44 ustawy o refundacji  ..................................................  23

Wiadomości

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie  ..................................... 25
Kalendarium prac Prezesa oraz członków ORA w Lublinie – kwiecień .................... 26
Apel o pomoc ....................................................................................................... 27

HIstORIa faRmacjI

mgr farm. Zbigniew Rudzki
Apteka-Muzeum PZF „Cefarm-Lublin” ............................................................... 28

Uroczystości i Wydarzenia 
mgr Maciej Strzemski
Muzealna Izba Farmacji w Puławach ................................................................. 33

noWości na rynkU lekóW

MEDIDERM w kuracji dermatoz zapalnych ......................................................... 37



3PROBLEMATYKA  PRACY  ZAWODOWEJ  APTEKARZY

OD PREZESA

Szanowni Państwo,

Informuję, że z dniem 01 maja b.r. planowane jest wejście w życie nowej 
listy leków refundowanych, której projekt zamieszczony jest na stronie in-
ternetowej Izby. 

Ponadto informuję, że w Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2012 r. ukazały 
się rozporządzenia:
poz. 345 – Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.03.2012 r.  w sprawie dokumentu 

potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 
przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi 
poszkodowanemu,

poz. 348 – Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych do 
ratowania życia lub zdrowia,

poz. 349 – Ministra Zdrowia z dnia 21.03.2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy 
produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta 
dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.
Powyższe rozporządzenia mają już moc obowiązującą.

W treści Biuletynu polecam Państwa szczególnej uwadze stanowisko 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawach:
• uprawnień technika farmaceutycznego odbywającego praktykę w aptece,
• dermokonsultacji prowadzonych  na terenie apteki przez podmioty pro-

wadzące aptekę, 
oraz obowiązujące przepisy w zakresie  wystawia recept przez osoby upraw-
nione dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej 
oraz rodzeństwa.

W dniu 14.04.2012 r. auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa p.t.:„Najnowsze 
regulacje prawne w zakresie funkcjonowania aptek oraz wybrane zagadnienia 
farmakoterapii”. Za udział w szkoleniu uczestnicy mogli uzyskać 10 punktów 
twardych. Kolejne szkolenia, z możliwością uzyskania punktów twardych, 
organizowane w ramach współpracy Izby oraz  Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie zaplanowane są na wrzesień i listopad 2012 r. Zachęcam serdecznie 
do zaplanowania udziału w tych szkoleniach.
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W Biuletynie został zamieszczony  apel o udzielenie pomocy finansowej 
naszej Koleżance mgr farm. Agnieszce Podkościelnej-Borek w związku 
z koniecznością przeprowadzenia operacji serca u jej dwuletniej córeczki 
Juli. Ufam, że okażemy zrozumienie i  życzliwość oraz wspomożemy Pań-
stwa Borków w walce o życie córeczki. Będzie to dowodem solidarności 
zawodowej i wyrazem realnego wsparcia w tak trudnej sytuacji życiowej. 
Wszystkim osobom dobrego serca, w imieniu rodziców Juli, składam ser-
deczne podziękowania.

Dobiegła końca modernizacja strony internetowej Izby, a więc niebawem 
pojawi się możliwość skorzystania z nowych modułów, m.in. z newslettera, 
poprzez który będziemy na bieżąco przesyłali Państwu najaktualniejsze in-
formacje dotyczące pracy w aptece i hurtowni. Bardzo zachęcam do zareje-
strowania swojego adresu mailowego, na który chcecie Państwo otrzymywać 
newsletter.

Prezes 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

mgr farm. Tomasz Barszcz

•
ZAPROSZENIE

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska 
wraz z MIRALEX;  PNN PHARMACEUTICALS  

mają przyjemność zaprosić Państwa 

10 maja 2012 r. w godz. 17.00 - 20.15
na KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ

„Promocja zdrowia w aptekach ogólnodostępnych”

Konferencja odbędzie się w Chełmie 
w Bibliotece Publicznej ul. Partyzantów 40.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY!!!!
Za uczestnictwo w konferencji przewidziane jest 6 punktów „miękkich”.
Zgłoszenia (Imię, Nazwisko, Apteka)  przyjmowane są  telefonicznie lub 

mailowo: 506-027-613  lub slowinska@miralex.pl
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ZAWODOWEJ APTEKARZY

Warszawa, dn. 28 marca 2012 r.
Pan 
Jacek Paszkiewicz
Prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wzorów 
oraz numeracji recept na tle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 
2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260), uprzejmie informuje 
co następuje.

Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich w § 31 reguluje sytuację 
wzorów oraz numeracji recept. Ustęp 1 odnosi się do możliwości wykorzy-
stywania starych druków recept do dnia 31 grudnia 2012 r. Ustęp 3 natomiast 
pozwala na wykorzystywanie nadanych numerów 20-cyfrowych do dnia 31 
grudnia 2012 r.

Rozporządzenie w żaden sposób nie przesądza o konieczności stosowania 
starych druków recept ze starą numeracją oraz nowych druków recept z nume-
racją nową. W związku z tym, za prawidłowe uznać należy stosowanie starych 
druków recept z nową numeracją lub nowych ze starą. Jedynym ogranicze-
niem w możliwości stosowania zarówno starej numeracji jak i starych 
druków recept jest termin ich ważności, który upływa 31 grudnia 2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie druki recept muszą mieć nowy wzór oraz 
muszą posiadać 22-cyfrowy numer recepty nadany przez oddział wojewódzki 
Funduszu.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Sekretarz Stanu  

Jabub Szulc

Wzory oraz nUmeracja recept
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Lublin, dn. 19 kwietnia 2012 r.

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie 
informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 marca 2012 r. (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r., poz. 259) zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umowy na realizację recept 
oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, niezbędne jest, zgodnie 
z zapisami zawartymi w § 12 umowy na wydawanie refundowanego leku, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu 
medycznego na receptę, dokonanie zmian w jej treści, co skutkuje podpisa-
niem aneksu.

W związku z powyższym zapraszam osoby reprezentujące podmioty 
prowadzące aptekę/ punkt apteczny oraz kierownika apteki/ punktu ap-
tecznego do podpisania aneksu do umowy na wydawanie refundowanego 
leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobu medycznego na receptę.

Aneksy należy podpisywać zgodnie z miejscem składania wniosku o za-
warcie umowy, w terminie od 25 kwietnia do 7 maja 2012 roku tj.
Lublin, ul. Koryznowej 2D, 20-137 Lublin, pok. 28,
Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12 c, 21-500 Biała Podlaska,
Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm,
Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 
Lekami Lubelskiego OW NFZ:     
Grażyna Drzewiecka 81 53-10-570
Przemysław Chodyra     81 53-10-519
oraz pracownicy delegatur:
Jolanta Bajkowska 83 34-49-317 Delegatura w Białej Podlaskiej
Małgorzata Humieniuk 82 56-22-240 Delegatura w Chełmie
Joanna Hubala       84 67-76-423 Delegatura w Zamościu
 

Dyrektor Lubelskiego OW NFZ
Krzysztof Tuczapski

Ważne – termin podpisyWania aneksóW  
do UmóW z nFz
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Lublin, dn. 30 marca 2012 r.

GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY

Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie zwraca się z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi, czy  dermokonsultacje przeprowadzane  na terenie apteki przez 
podmiot prowadzący aptekę, jak również podmioty nie związane z apteką 
(dystrybutorzy dermokosmetyków zatrudniający konsultantów   prowadzących 
dermokonsultacje)  są dozwolone.

Zdaniem naszym każdy rodzaj dermokonsultacji prowadzony na terenie 
apteki jest  niezgodny z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Prezes ORA w Lublinie
mgr farm Tomasz Barszcz         

Warszawa, dn. 18 kwietnia 2012 r.
Pan
Tomasz Barszcz
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 marca 2012 r., w sprawie dopuszczal-
ności przeprowadzania dermokonsultacji na terenie apteki ogólnodostępnej, 
uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 
45, poz. 271, z późn. zm.), apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, 
w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, 
o których mowa w ust. 2.

Z ust. 2 wskazanego przepisu wynika, iż nazwa apteka zastrzeżona jest 
wyłącznie dla miejsca świadczenia usług farmaceutycznych obejmujących:
1. wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych określonych 

w odrębnych przepisach;

dermokonsUltacje – nie W aptekach
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2. sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 
godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na 
lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać 
natychmiast” – w ciągu 4 godzin;

3. sporządzanie leków aptecznych;
4. udzielania informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.

Zgodnie z art. 90 ustawy – Prawo farmaceutyczne, przy wykonywaniu 
w aptece czynności fachowych mogą być zatrudniani wyłącznie farmaceuci 
i technicy farmaceutyczni w granicach ich uprawnień zawodowych.

W świetle art. 86 ust. 1 i art. 90 wskazanej ustawy, „osobami uprawnio-
nymi” są farmaceuci i technicy farmaceutyczni, którzy wykonują czynności 
fachowe (w graniach posiadanych uprawnień zawodowych) związane ze 
świadczeniem usług farmaceutycznych określonych w art. 86 ust. 2. Z przepisu 
art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że osoby uprawnione świadczą w szczególności 
usługi farmaceutyczne co oznacza, że osoby te – poza wykonywaniem czynno-
ści fachowych związanych ze świadczeniem usług farmaceutycznych – mogą 
wykonywać również inne czynności.

Rozważając zakres przedmiotowy czynności innych niż fachowe należy 
mieć na względzie art. 86 ust. 5 i ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Zgodnie z ust. 5 wskazanego przepisu, w aptekach ogólnodostępnych mogą 
być wydawane na podstawie recepty lekarza weterynarii produkty lecznicze 
lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które są stosowane u zwierząt.

Natomiast przepis art. 86 ust. 8 wspomnianej ustawy stanowi, że w ap-
tekach ogólnodostępnych na wydzielonych stoiskach można sprzedawać 
produkty określone w art. 72 ust. 5 posiadające wymagane prawem atesty 
i zezwolenia, pod warunkiem że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą 
przeszkadzać podstawowej działalności apteki. Na mocy art. 72 ust. 5 pkt 3 
ustawy, hurtownie farmaceutyczne mogą również prowadzić obrót hurtowy 
środkami kosmetycznymi, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. 
o kosmetykach (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 473 z późn. zm.), z wyłączeniem 
kosmetyków przeznaczonych do perfumowania lub upiększania.

Z komentowanych przepisów nie wynika natomiast, czy apteki mogą 
świadczyć inne usługi poza wymienionymi w ustawie oraz, jeśli odpowiedź 
na to pytanie jest pozytywna, jakiego rodzaju usługi są dopuszczalne. Inter-



9PROBLEMATYKA  PRACY  ZAWODOWEJ  APTEKARZY

pretacja powyższego zagadnienia jest częstym przedmiotem debat na gruncie 
doktryny oraz orzecznictwa. Zgodnie z jurysdykcją sądów administracyjnych, 
aktualną jeszcze na podstawie wcześniejszych przepisów (art. 36 ustawy 
z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach 
medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej), apteka 
jest przeznaczona w szczególności do zaopatrywania ludności w produkty 
lecznicze i wyroby medyczne oraz wykonywania czynności wymienionych 
w przepisach ustawy. Wszelka inna działalność nie jest więc możliwa. (za 
P. Burakiewicz, Czy w aptece można wykonywać dodatkowe czynności np. 
mierzenie ciśnienia krwi pacjentowi, Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba 
Aptekarska). Podobne stanowisko jest reprezentowane przez sądy orzekające 
na gruncie aktualnych przepisów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie w wyroku z dnia 17 października 2008 r., VII SA/Wa 698/08, niepubl., 
zwrócił uwagę, że zawarty w definicji apteki zapis „w szczególności” należy 
odczytywać z uwzględnieniem treści art. 86 ust. 9 u.p.f. Tym samym tylko 
minister właściwy ds. zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, inne 
rodzaje działalności niż określone w art. 86 ust. 2-4 i 8, związane z ochroną 
zdrowia, które mogą być prowadzone w aptece. Do czasu uchwalenia rozpo-
rządzenia brak jest podstawy prawnej upoważniającej apteki do prowadzenia 
jakiejkolwiek innej działalności, poza wskazaną w ustawie.1

Powyższe potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 29 września 2009 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1039/09), w któ-
rym sąd stwierdził: „Przepis ten stanowi, że w aptece jako placówce ochrony 
zdrowia publicznego usługi farmaceutyczne mogą świadczyć jedynie osoby 
uprawnione tj. farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Jednocześnie poprzez 
użycie słowa „w szczególności”, jak zasadnie podniósł organ, ustawodawca 
nie ograniczył czynności tych osób tylko do świadczenia usług farmaceu-
tycznych, ale powiązał je również z inną dopuszczalną działalnością aptek, 
określoną w art. 86 ustawy tj. między innymi sprzedażą kosmetyków”.

Natomiast zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 565/10) 
„Przedmiot działalności apteki uregulowany został w art. 86 Prawa farma-
ceutycznego. 
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Wbrew twierdzeniom strony, Główny Inspektor Farmaceutyczny przepro-
wadził prawidłową wykładnie ww. przepisu, w myśl której sformułowanie, 
„w szczególności”, występujące w art. 86 ust. 1 oznacza, że w aptece ogól-
nodostępnej poza świadczeniem usług farmaceutycznych, określonych w ust. 
2 tegoż artykułu może być prowadzona inna działalność, ale tylko w zakresie 
określonym przez inne przepisy tj. art. 86 ust. 5 i 8.

W myśl art. 86 ust. 9 Prawa farmaceutycznego minister właściwy do spraw 
zdrowia może określić w drodze rozporządzenia inne rodzaje działalności 
niż określone w ust. 2-4- i 8 związane z ochroną zdrowia dopuszczalne do 
prowadzenia w aptece.

Ponieważ Minister Zdrowia nie skorzystał z delegacji zawartej w tym 
przepisie należy uznać, że katalog usług, wymieniony w ust. 2, 5 i 8 jest wy-
czerpujący i nie ma podstawy prawnej upoważniającej apteki do prowadzenia 
innej działalności poza wymienioną w ustawie, w tym do przeprowadzenia 
bezpłatnego pomiaru ciśnienia krwi (...)”.

Innymi słowy art. 86 ust. 2-5 i 8 (z uwzględnieniem art. 72 ust. 5) usta-
wy – Prawo farmaceutyczne stanowi numerus clausus usług jakie świadczyć 
mogą apteki.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w aptece ogólno-
dostępnej nie może być prowadzona działalność inna niż określona 
w art. 86 ust. 2, 5 i 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Zatem w aptece 
ogólnodostępnej nie może być prowadzona działalność polegająca na 
przeprowadzaniu dermokonsultacji, gdyż działalność taka nie mieści się 
w zakresie czynności, które mogą być wykonywane w aptece. 

Z poważaniem
Główny Inspektor Farmaceutyczny

Zofia Ulz

1 M. Kondrat, M. Koremba, W. Masełbas, W. Zieliński Prawo farmaceutyczne. Komentarz,Wy-
dawnictwo ABC, 2009, komentarz do art. 86.



11PROBLEMATYKA  PRACY  ZAWODOWEJ  APTEKARZY

Warszawa, dn. 21 marca 2012 r.
Pan
Grzegorz Kucharewicz
Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Szanowny Panie Prezesie
Na wstępie chciałabym podziękować za przesyłanie gazetek reklamowych. 

Jednakże chciałabym podkreślić, iż zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., 
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), który stanowi, że jeżeli organ administracji 
publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, 
niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocze-
śnie o tym wnoszącego podanie, gazetki te przekazywane są wojewódzkim 
inspektorom farmaceutycznym jako organom I instancji w zakresie nadzoru 
nad reklamą aptek i ich działalnością.

Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni, którzy prowadzą postępowania 
w oparciu o przepisy kpa, indywidualnie oceniają materiały rozpowszechniane 
przez aptekę pod kątem ich zgodności z art. 94a ust 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. 
zm.). Należy podkreślić, że przepisy nie pozwalają na wydanie decyzji ad hoc 
tj. przed przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego.

Ponadto, postępowania prowadzone są w stosunku do każdej konkret-
nej apteki będącej zezwoleniobiorcą a nie w stosunku do sieci aptek, które 
uczestniczą w programie.

 W przedmiocie programów lojalnościowych należy stwierdzić, że Główny 
Inspektor Farmaceutyczny jako organ II instancji w zakresie reklamy apteki 
i ich działalności nie jest uprawniony do zajęcia stanowiska w przedmiocie 
dopuszczalności stosowania konkretnych programów. Jak już wyżej zostało 
wskazane, to wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni, zgodnie z art. 94a ust. 
2 ustawy – Prawo farmaceutyczne, prowadzą postępowania administracyjne 
w zakresie reklamy apteki i ich działalności. W związku z tym, dopiero po wy-
daniu decyzji administracyjnej I instancji, Główny Inspektor Farmaceutyczny 
jako organ odwoławczy będzie mógł zająć stanowisko w zakresie legalności 

PROgRamy lojalnościoWe Formą reklamy aptek  
– pismo GłóWneGo inspektora FarmaceUtyczneGo
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stosowania konkretnego programu w konkretnej aptece.
Niemniej jednak, w opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego, pro-

gramy lojalnościowe spełniają przesłanki reklamy apteki bądź jej działalności.
 Celem programów lojalnościowych jest niewątpliwie pozyskanie grupy lo-

jalnych klientów, regularnie nabywających towary lub korzystających z usług 
organizatora programu lojalnościowego (bądź zleceniodawcy organizacji pro-
gramu lojalnościowego), kształtowanie jego pozytywnego wizerunku wśród 
klientów, obniżki kosztów dotarcia do klienta z kolejną ofertą jak również 
rozpoznanie potrzeb klientów. Podstawą sukcesu programu lojalnościowego 
jest wywołanie u klienta emocjonalnego zaangażowania. Osiągnięcie tego celu 
może nastąpić przez zaoferowanie mu takiej usługi lub produktu, które spra-
wią, że poczuje zarówno korzyści o charakterze emocjonalnym, jak i ekono-
micznym. Czynność klienta, jako przedmiot programu lojalnościowego, może 
polegać na samym zachowaniu się człowieka (np. pozostawaniu „lojalnym” 
klientem) albo na zachowaniu zakończonym rezultatem (np. nabyciu towaru 
lub usługi). Rezultat jest traktowany szeroko: jako cel, do którego prowadzi 
określone zachowanie się człowieka 1).

W literaturze programy lojalnościowe definiowane są również jako słu-
żące przyciągnięciu nowych klientów i zatrzymaniu starych mają za zadanie 
doprowadzenie do wzrostu sprzedaży poprzez budowanie lojalności wśród 
obecnych najbardziej wartościowych klientów czy jako narzędzia promocji 
konsumenckiej stosowanej w sprzedaży, w którym konsumenci nagradzani są 
w zależności od częstotliwości nabywania produktów lub usług danej firmy 
i wielkości zakupów.

Programy lojalnościowa zapewniają nie tylko podniesienie sprzedaży i czę-
sto osłabienie pozycji konkurencji, ale i bezpłatną reklamę, gdyż przyciągają 
klientów do konkretnych aptek zachęcając ich w ten sposób do nabywania 
produktów leczniczych. Dystrybutorzy próbują w ten sposób zachęcić pa-
cjentów, którzy rozpoznając znak programu motywowani są do dokonywania 
zakupów, uzyskując w ten sposób dodatkowe korzyści.

W związku z brakiem legalnej definicji reklamy działalności aptek i punk-
tów aptecznych w ustawie – Prawo farmaceutyczne, została ona zdefiniowana 
w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
6 marca 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1985/07, sąd w celu zdefiniowania po-
wyższego zagadnienia odwołał się do wykładni językowej „ «W definicjach 
zawartych w publikacjach słownikowych reklamą jest działanie mające na 
celu zachęcanie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub 
do skorzystania z określonych usług» („Wielki Słownik Wyrazów Obcych” 
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pod red. M. Bańki. wyd. PWN, Warszawa 2003 r). Istotnym elementem re-
klamy jest zamiar wywołania określonej reakcji potencjalnych klientów.” Sąd 
mając na uwadze definicję reklamy produktu leczniczego (art. 52 wskazanej 
ustawy) w zestawieniu z definicją apteki (art 86 ust. 1 wskazanej ustawy) 
stwierdził, iż: „Reklamą działalności apteki jest działanie polegające na 
zachęcaniu potencjalnych klientów do dokonywania zakupu usług farma-
ceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym. Każde działanie, 
skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i metody jego 
przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeśli jego celem 
jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
oferowanych w danej aptece.

Również w wyroku z dnia 20 września 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 838/10 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że „za reklamę 
apteki należy uznać wszelkie działania polegające na informowaniu i za-
chęcaniu do zakupu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w danej 
aptece lub punkcie aptecznym mającym na celu zwiększenie ich sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz faktyczny cel programów 
lojalnościowych należy stwierdzić, że są one formą reklamy działalności 
aptek, gdyż stanowią one zachętę do kupna produktów leczniczych wy-
łącznie we wskazanych aptekach w celu zwiększenia ich obrotów.

Ponadto, uprzejmie informuję, że do wojewódzkich inspektorów farma-
ceutycznych zostało przesłane powyższe stanowisko Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego dotyczące prawnej oceny programów lojalnościowych.

Jednocześnie wyjaśniam, że Główny Inspektor Farmaceutyczny nie może 
nakazać wydania konkretnej decyzji administracyjnej wojewódzkim inspekto-
rom farmaceutycznym, gdyż zgodnie z art. 115 pkt 1 ustawy – Prawo farma-
ceutyczne ustala kierunki działania Inspekcji Farmaceutycznej oraz zgodnie 
z pkt 4 pełni funkcję organu II instancji w stosunku do decyzji wojewódzkich 
inspektorów farmaceutycznych. 

Z poważaniem
Główny Inspektor Farmaceutyczny

Zofia Ulz
 
1) „Prawo reklamy i promocji” E.Trapie, Lexis Nexis, wydanie 1, 2007 r.. s. 494-495
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Warszawa, dn.  21 lutego 2012 r. 
Pani
Ewa Proch - Brudnowska 
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 stycznia 2012 r., znak: FASZ.020.1.2.2012.
EP, w sprawie uprawnień technika farmaceutycznego odbywającego praktykę 
w aptece, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Kwestię uprawnień techników farmaceutycznych odbywających praktykę 
w aptece określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. 
w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego 
(Dz. U. Nr 126, poz. 1082, z późn. zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia praktyka technika far-
maceutycznego w aptece obejmuje pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz 
doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, 
w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

W § 6 wskazanego rozporządzenia wskazano, że praktykant może samo-
dzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu, 
wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem 
produktów leczniczych, o których mowa wart. 91 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. 
zm.) i preparatów leczniczych będących:

1) lekami do żywienia pozajelitowego,
2) lekami do żywienia dojelitowego,
3) lekami w dawkach dziennych, w tym lekami cytostatycznymi,
4) płynami infuzyjnymi,
5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewnowej.
Określenie czynności pomocniczych o których mowa w § 6 powinno 

leżeć w gestii kierownika apteki bądź wyznaczonego farmaceuty, zwanego 
„opiekunem praktyki”. Ponadto, zgodnie z § 5 powyższego rozporządzenia 

UpraWnienia technikóW FarmaceUtycznych 
odbyWających praktykę W aptece
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ustalenie planu i harmonogramu zajęć praktycznych w aptece, jak też decyzja 
po jakim okresie odbywania stażu praktykant może samodzielnie wykonywać 
poszczególne czynności pomocnicze, zależą od kierownika apteki.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż wszystkie wykonywane 
czynności powierzane praktykującemu technikowi farmaceutycznemu powin-
ny być zgodne z uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów 
prawa (głównie ograniczeniami z nich wynikającymi), jak też wynikać z wie-
dzy merytorycznej praktykanta i jego oceny przez opiekuna.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z § 14 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 97, poz. 646 z późn. zm.), realizacja recepty obejmuje jej potwier-
dzenie, jej otaksowanie oraz wydanie przepisanych na niej leków lub wyro-
bów medycznych przez osobę uprawnioną do wydawania leków i wyrobów 
medycznych. Potwierdzenie realizacji recepty polega na umieszczeniu na niej 
imienia i nazwiska osoby wydającej lek, w formie nadruku lub pieczęci oraz 
odręcznego podpisu osoby wydającej lek. Natomiast, otaksowanie recepty 
polega na czytelnym naniesieniu na recepcie lub na odrębnym dokumencie 
przechowywanym łącznie z receptą lub receptami danych dotyczących każ-
dego z różnych opakowań wydanych leków i wyrobów medycznych m.in. 
rodzaju odpłatności, kwoty podlegającej refundacji czy opłaty wnoszonej 
przez pacjenta. Niniejsze przepisy wskazują, że technik farmaceutyczny, 
będący na stażu nie ma uprawnień do samodzielnego wydania leku, gdyż 
nie jest osobą uprawnioną do samodzielnego potwierdzenia realizacji recepty 
bądź jej otaksowania.

Z poważaniem
Główny Inspektor Farmaceutyczny

Zofia Ulz

Przypominamy

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektro-
nicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. 
W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne. 
Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na 
stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia 
aktu w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony. 

Strona internetowa: http://www.rcl.gov.pl/
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Przypominam, że zgodnie z par. 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2012 poz. 260):

„Jeżeli osoba uprawniona wystawia receptę dla siebie albo dla mał-
żonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w części 
recepty przeznaczonej na wpisanie danych dotyczących pacjenta, osoba 
uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. c ustawy o refundacji (czyli 
lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer posiadający prawo wykony-
wania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz 
zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla 
wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz 
rodzeństwa) wpisuje, 
a osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. a i b ustawy o re-
fundacji (t.j. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia 
zdrowotnego – lit. a, oraz lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, 
z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept 
refundowanych – lit. b) może wpisać dodatkowo adnotację: „pro auctore” 
albo „pro familiae” lub inne równoważne. 

Na recepcie wystawianej z adnotacją „pro auctore” dane dotyczące pacjen-
ta mogą nie zawierać elementów, które są zamieszczone na nadruku, pieczątce 
lub naklejce z danymi osoby uprawnionej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 
(pkt 1 dane dotyczące:osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b 
i c – lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, z którym Fundusz zawarł 
umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych oraz  lekarz, 
lekarz dentysta, felczer, starszy felczer posiadający prawo wykonywania 
zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz zawarł 
umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawia-
jącego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa,

albo świadczeniodawcy, u którego wykonuje zawód osoba uprawniona, 
o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. a tj. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub 
felczer ubezpieczenia zdrowotnego – pkt 7 – imię i nazwisko, numer prawa 
wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o którym mowa w przepisach 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w przepisach o zawodzie felczera).

Natomiast zgodnie z par. 4 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia 
w sprawie recept lekarskich: „Jeżeli recepta jest wystawiona przez osobę 

RecePty „pro auctore”, „pro familiae”
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uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. c ustawy o refundacji, 
(lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer posiadający prawo wykony-
wania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz 
zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla 
wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz 
rodzeństwa) dane osoby uprawnionej obejmują:
1) imię i nazwisko;
2) adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, 

numer lokalu, jeżeli nadano);
3)  numer telefonu;
4) dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważ-

niającej do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, na który 
składają się:
a) dwie pierwsze cyfry o wartości „98”,
b) dwie następne cyfry będące identyfikatorem oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, który zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept 
refundowanych,

c) pięć pozostałych cyfr będących numerem ustalonym przez oddział 
wojewódzki Funduszu, o którym mowa w lit. b.”

Wobec powyższych zapisów rozporządzenia, na recepcie refundowanej  
zawierającej dodatkową adnotację „pro auctore” albo „pro familiae” lub 
inne równoważne, w miejscu przeznaczonym do określania świadczenio-
dawcy lub osoby uprawnionej nie może występować jednocześnie (łącznie):
- identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON 
- i  dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upo-

ważniającej do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, na który 
składają się:
A/ dwie pierwsze cyfry o wartości „98”, 
B/ dwie następne cyfry będące identyfikatorem oddziału wojewódzkiego 

Funduszu, który zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept 
refundowanych,

C/ pięć pozostałych cyfr będących numerami ustalonymi przez oddział 
wojewódzki Funduszu, o którym mowa w lit. b.

Radca prawny OIA
mgr Małgorzata Goździewska
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5 kwietnia 2012

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, 
że zgodnie z zapisami zawartymi w § 12 umowy na wydawanie refundowanego 
leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobu medycznego na receptę, każda zmiana w treści umowy wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

W związku z powyższym, podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny, 
zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o dokonaniu zmiany na 
stanowisku kierownika z podaniem:

•	 imienia i nazwiska kierownika,
•	 nr PESEL,
•	 nr prawa wykonywania zawodu kierownika apteki lub nr dyplomu w 

przypadku kierownika punktu aptecznego.
Do wyżej wymienionych informacji należy dołączyć następujące załączniki:

•	 załącznik nr 4 – wzór podpisu i parafy osoby podpisującej wniosek/
umowę na realizację recept,

•	 załącznik nr 5 – wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionej/
uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/
punkt apteczny w trakcie trwania umowy na realizację recept,

•	 załącznik nr 6 – oświadczenie o spełnieniu warunków do pełnienia 
funkcji kierownika,

•	 kserokopia prawa wykonywania zawodu potwierdzona za zgodność 
z oryginałem.

Uprzejmie proszę o przekazanie do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ (zgodnie z miejscem składania wniosku o zawarcie umowy):

•	 siedziba w Lublinie, ul. Koryznowej 2D, 20-137 Lublin, pok. 28,
•	 Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12 c, 21-500 Biała Podlaska,
•	 Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm,
•	 Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość,

wyżej wymienionych załączników i dokumentów.
Dyrektor 

Lubelskiego OW NFZ 
Krzysztof Tuczapski

Ww. załączniki można pobrać ze strony internetowej LOIA

dokUmenty niezbędne 
do nFz przy zmianie kieroWnika apteki 
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szczeGólne UpraWnienia do śWiadczeń 
opieki zdroWotnej

W związku z zastrzeżeniami świadczeniobiorców dotyczącymi nierespek-
towania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą szczególnych 
uprawnień niektórych osób do świadczeń opieki zdrowotnej – Lubelski 
Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż każdy świadczeniodawca zobo-
wiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami udzielania świadczeń 
określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz.1027 z późn. zm.).                            

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 
(na podstawie art. 24, 24a, 24b, 24c i 47c) mają:
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
• Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
• inwalidzi wojenni i wojskowi,
• kombatanci,
• żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
• weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych 
udzielanych w aptekach (na podstawie art. 47 c) mają:
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
• Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
• inwalidzi wojenni i wojskowi,
• kombatanci.

Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest 
wymagane (na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12, 13) dla:
• inwalidów wojennych i wojskowych,
• osób represjonowanych,
• kombatantów,
• cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
• uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub 

chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
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• weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób naby-
tych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki 
zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia.

Prawo do bezpłatnych leków (na podstawie art. 43-46) mają:

    Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

Świadczeniobiorca, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Za-
służonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” 
przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa  
w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji**, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której 

mowa w art. 6 ust.1 pkt 1 lit. a tej ustawy,
2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowe-

go Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować 
w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub 
innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów

- na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu 
art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.  

**ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leku, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 
r. poz. 95) zwana dalej „ustawą o refundacji”

    Inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, cywilne niewidome ofiary 
działań wojennych, inne osoby

Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom 
pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po 
poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach repre-
sjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewido-
mym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki 
o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz”, oraz środki spożywcze specjalnego 
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przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Inwalidzi wojskowi oraz inne osoby

Osobom:
1) które są inwalidami wojskowymi,
2) które uznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 

7 i 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, 
poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i nie zostały zaliczone do żadnej 
z grup inwalidów,

3) wymienionym w art. 42 i 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie, do wysokości limitu finansowania ze 
środków publicznych zaopatrzenie w leki objęte wykazem o którym mowa 
w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 
6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o refundacji.

    Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową/żołnierze wykonu-
jący zadania poza granicami kraju
Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojsko-
we, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącym służbę kandydacką, służbę przygoto-
wawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 
- o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, przysługuje 
bezpłatne do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 
ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa 
w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 
6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o refundacji oraz leki recepturowe.

Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi oraz weteranowi poszko-
dowanemu przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania 
ze środków publicznych, zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym 
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o refundacji oraz leki recepturowe, 
na czas  leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań 
poza granicami państwa.
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Osoby posiadające dodatkowe uprawnienia do zaopatrzenia w leki są zo-
bowiązane do przedstawienia lekarzowi wypisującemu receptę dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia  (np. honorowi dawcy krwi – legitymacji 
„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, zasłużeni dawcy przeszczepu – 
legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidzi wojenni – książki 
inwalidy wojennego).

Apteka wydaje leki dla ww. osób na podstawie dokumentów potwierdzających 
prawo do korzystania z tych uprawnień, dlatego przy realizowaniu recepty 
należy przedstawić dokument potwierdzający te uprawnienia. Osoba reali-
zująca receptę obowiązana jest do odnotowania na odwrocie recepty numeru 
i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych (na podstawie art. 47) mają:

1. Inwalidzi wojenni i wojskowi, cywilne niewidome ofiary działań wo-
jennych, osoby represjonowane,

2. Uprawniony żołnierz lub pracownik,
3. Weteran poszkodowany

Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom dzia-
łań wojennych, osobom represjonowanym, uprawnionemu żołnierzowi lub 
pracownikowi oraz weteranowi poszkodowanemu, przysługuje prawo do 
bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdro-
wotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej 
ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków 
publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy o refundacji.

Źródło: http://www.nfz-lublin.pl/szczegolne_uprawnienia_do_swiadczen 
(on-line 30.03.2012)
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Warszawa, dn. 04 kwietnia 2012 r.

Pan 
Jacek Paszkiewicz
Prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia

Nawiązując do ustawowo określonych kompetencji Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w zakresie nadzorowania prawidłowego i jednolitego 
kontrolowania, monitorowania i rozliczania umów na realizacje recept (vide 
art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 w zw. z art. 107 ust. 5 pkt 22 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych), proszę Pana Prezesa o przedstawienie jednoznacznego 
stanowiska w zakresie interpretacji i stosowania przepisów art. 44 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. 
U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.).

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez poszczególnych dy-
rektorów oddziałów wojewódzkich, jest stroną umów na realizację recept. 
M. in. w zakresie prawidłowego wydawania refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych na receptę posiada uprawnienia i obowiązki wierzyciela w ro-
zumieniu prawa cywilnego. Wierzyciel zobowiązany jest do współdziałania 
z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania, zgodnie z jego treścią i w sposób 
odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współ-
życia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także 
w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

Uwzględniając brzmienie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o refundacji oraz treść 
komunikatu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 18 stycznia 
2012 r., zwracam się do Pana Prezesa o przedstawienie Naczelnej Radzie 
Aptekarskiej stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 
dotyczącej sposobu interpretacji tego przepisu.

Z przywołanego art. 44 ust. 1 wynika, że świadczeniobiorca ma wyłącznie 
„możliwość nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany 

trUdna interpretacja art. 44 
UstaWy o reFUndacji
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na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farma-
ceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym 
samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza 
limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku 
przepisanego na recepcie”.

Zgodnie zaś z ww. komunikatem „zamiennik musi spełniać kryteria za-
warte w art. 44 ust. 1 ustawy, w tym musi być objęty refundacją”. Ponadto, 
zdaniem Podsekretarza Stanu w MZ, „art. 44 ust. 2 zapewnia możliwość 
wydania pacjentom leku, którego cena detaliczna przekracza limit finanso-
wania, ale nie przekracza ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie”

Pomimo komunikatu, stosowanie art. 44 ww. ustawy nadal budzi poważne 
trudności i wątpliwości interpretacyjne.

 W związku z tym proszę Pana Prezesa o jednoznaczną odpowiedź, czy 
w świetle art. 44 ust. 1 i 2 ww. ustawy:
1) osoba wydająca (apteka) może, na zasadach refundacyjnych, wydać lek 

inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, 
dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic te-
rapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena 
detaliczna przekracza limit finansowania ze środków publicznych, 
ale nie przekracza ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie?

2) osoba wydająca (apteka) może wydać na zasadach nierefundacyjnych lek 
inny niż przepisany na recepcie, który spełnia warunki określone w art. 
44 ust. 1 ww. ustawy, ale nie jest objęty refundacją?

Otrzymanie przez apteki odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia 
na powyższe zapytania warunkuje prawidłowe wykonywanie umów na 
realizacje recept.

W związku z tym proszę Pana Prezesa o pilne i jednoznaczne stanowisko.
 

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej 

dr Grzegorz Kucharewicz
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WIADOMOŚCI

z posiedzenia okręGoWej rady aptekarskiej 
W lUblinie 

Na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia br. Okręgowa Rada Aptekarska  
w Lublinie rozpatrzyła wnioski dotyczące prawa wykonywania zawodu, 
wpisania kandydatów na listę członków LOIA oraz stwierdzenia rękojmi 
należytego prowadzenia apteki. Rada rozpatrzyła wnioski o wydanie opinii 
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki przez:
• mgr farm. Magdalenę Woś w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Lwow-

skiej 56/3;
• mgr farm. Jolantę Lipian w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Piłsud-

skiego 2/2;
• Curate sp. z o.o. w Lublinie, przy ul. Bazylianówka 58;
• Aptekę Medicus Sp. z o.o. w Chełmie, przy ul. Lwowskiej 21/7,
• Mexa sp. z o.o. w Bychawie, przy ul. Piłsudskiego 28.

red.

•

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr farm. Anny Wargockiej

Rodzinie i Bliskim

w imieniu aptekarzy wyrazy szczerego współczucia składają
Prezes oraz Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie
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Kwiecień 2012 r.
KALENDARIUM PRACY CZŁONKÓW 

OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ W  LUBLINIE

Przygotowała
mgr Anna Knieć 

Dyrektor Biura LOIA

11.04. – Członkowie Rady: Prezes mgr farm. Tomasz Barszcz, V-ce Prezes 
mgr farm. Krzysztof Przystupa, mgr farm. Teresa Florek-Nazar,  
dr n. farm. Tomasz Baj wzięli udział w posiedzeniu NRA.

13.04. – odbyło się posiedzenie Komisji ds. prawa wykonywania zawodu 
i rękojmi. W posiedzeniu udział wzięli: dr n. farm. Tomasz Baj – 
przewodniczący, dr n. farm. Alicja Doraczyńska-Szopa, dr n. farm. 
Mariola Drozd – członkowie. Komisja przeprowadziła rozmowy 
kwalifikacyjne z 5  kandydatami na kierowników aptek oraz zapoznała 
się z dokumentami 10 kandydatów. Komisja pozytywnie zaopiniowała 
wszystkich kandydatów na kierowników aptek.

14.04. – w auli Collegium Maius UM w Lublinie odbyła się konferencja 
naukowo-szkoleniowa p.t. „Najnowsze regulacje prawne w zakresie 
funkcjonowania aptek oraz wybrane zagadnienia farmakoterapii”. Na 
konferencji ORA reprezentowali Prezes Rady oraz dr Tomasz Baj – 
Przewodniczący Komisji ds. Szkoleń. Wykładowcą konferencji dot. 
regulacji prawnych funkcjonowania aptek była radca prawny LOIA 
mgr Małgorzata Goździewska.

16.04. – odbyło się posiedzenie Rady, w trakcie którego rozpatrzono:
25 wniosków o wydanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
6 wniosków o skreślenie z listy członków LOIA, 
11 wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki,
4 wnioski o wydanie opinii w sprawie otrzymania zezwolenia na prowa-

dzenie apteki.

SKIEROWANO PISMA DO:
02.04. – Głównego Inspektora Farmaceutycznego o udzielenie odpowiedzi, 

czy  dermokonsultacje prowadzone  na terenie apteki przez podmioty 
prowadzące aptekę, jak również podmioty nie związane z apteką (dys-
trybutorzy dermokosmetyków zatrudniający konsultantów prowadzą-
cych dermokonsultacje) są dozwolone.
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APEL  O POMOC

Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie zwraca się z gorącym apelem 
do wszystkich Koleżanek i Kolegów o udzielenie pomocy finansowej 
Koleżance mgr farm. Agnieszce Podkościelnej-Borek na pokrycie 
kosztów operacji wady serca jej dwuletniej córeczki Juli.

Szczegółowy opis walki Rodziców o życie córki jest dostępny  
w siedzibie Izby.

Przeprowadzenie korekty wady serca jest możliwe jedynie w Klinice 
w GroBhadern Uniwersytetu Ludwiga Maxymilliana w Monachium.

Koszt operacji wraz z pobytem w Klinice to ok. 25000 euro. 

Wpłaty można dokonać na konto:

OPP Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca COR  INFANTIS, 
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska  24,

BNP Paribas Bank O/Lublin
PL 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 /waluta PLN/

Koniecznie z dopiskiem „Julia Borek”.

Koleżanki i Koledzy, możemy wyobrazić sobie ból matki, jaki jej 
w tej chwili towarzyszy.  

Dlatego też jeszcze raz gorąco apeluję o udzielenie wsparcia Pani 
mgr farm. Agnieszce Podkościelnej-Borek.

 
Prezes ORA w Lublinie

mgr farm. Tomasz Barszcz
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HISTORIA FARMACJI

apteka-mUzeUm pzF „ceFarm – lUblin”

S p r a w o z d a n i e
z  działalności Apteki-Muzeum PZF „Cefarm – Lublin”,

w okresie od 1 grudnia 2010 r. – do 7 grudnia 2011 r.
(skrócone)

1 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie przewodniczącego zarządu spół-
ki „Dbam o zdrowie”, Andrzeja Gawrysia z mgr farm. Ireną Michalakową 
i ze mną, niżej podpisanym – nowo-zatrudnionym pracownikiem muzeum 
(„kustoszem”), przy ul. Grodzkiej 5a w Lublinie. Od następnego dnia coraz 
dokładniej zapoznawałem się (przez kilka miesięcy) ze zbiorem muzealnym. 
Pierwszą większą sprawą w Aptece-Muzeum okazała się ochrona placówki 
przez stosowną „agencję” (zmiana), której załatwianie zakończono w połowie 
lutego 2011 r.

Poczynając od 8 grudnia 2010 r. w Aptece-Muzeum pracowały dwie 
osoby: mgr farm. Irena Michalakowa we środy i ja w pozostałe dni tygodnia 
t.j. czwartki – soboty. Najpierw ustalono to do końca marca 2011 r., następnie 
(na moją prośbę) – do połowy roku, czyli do 30 czerwca.

16 grudnia 2010 r. odbyło się kolejne (57) posiedzenie Rady „Programo-
wej” Apeki-Muzeum, podczas którego – zgodnie z wnioskiem przewodniczą-
cego Rady – włączono mnie do jej składu jako sekretarza.

W dniu 5 stycznia 2011 r. nadesłano wezwanie z krakowskiego Urzędu 
Statystycznego do przekazania sprawozdania, obowiązkowego dla prowadzą-
cych wszelkie placówki muzealne, drogą „elektroniczną”. Tego samego dnia 
informatyk z „Cefarm-u – Lublin” podłączył „komputer” Apteki-Muzeum 
do międzysieci. Wobec tego, jak również terminu wysłania wyznaczonego 
na 13 stycznia oraz braku „poczty elektronicznej” (p. informatyk wprowadził 
skrzynkę tej poczty 26 lutego) podyktowałem („telefonicznie”) dane pracow-
nicy PGF w Łodzi, aby przekazała je do wyżej wymienionego Urzędu. 

W okresie sprawozdawczym powiększono zbiory o m.in. następujące oka-
zy („eksponaty”): „arytmometr” firmy ›Brunsviga‹, który był własnością 
mego Ojca, mierniczego przysięgłego, a następnie „uprawnionego geodety”, 
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używany w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ub. w.; w kwietniu  
(od 1) i  w pierwszej połowie maja – dary od Pani dr hab. Ewy Poleszak – kie-
rowniczki Katedry Farmacji Stosowanej lubelskiego Wydziału Farmaceutycz-
nego Wszechnicy Lekarskiej („Uniwersytetu Medycznego”) i pracowników: 
ściskacz kołowy do korków, metalowa kształtka („forma”) do wylewania 
(odlewania) czopków doodbytniczych, komplet fajerek fajansowych na 
łaźnię wodną, naczynka blaszane („tarowniczki”) na śrut - trzy większe 
i jedno małe, szklany zestaw do sączenia (wyjaławiającego) zawierający 
sączek Schott’a, z  buteleczką ze szkła „oranżowego”, regał apteczny 
(drewniany, otwarty); na przechowanie (w „depozyt”) – wyparkowy de-
stylator miedziany, wykonany w r. 1948 w lubelskim zakładzie ślusarskim 
(W. Sochy). Pisemne podziękowanie (podpisane przez P. przewodniczącego 
Rady „Programowej” i przeze mnie) przesłano do Katedry. Ustnie podzię-
kowałem za drobniejsze przedmioty: porcję blisko ½ kg śrutu, 5 butelek 
aptecznych recepturowych, kilkadziesiąt korków różnej wielkości i podobną 
liczbę papierowych krążków karbowanych-kapsli.

Na początku grudnia 2011 r. P. M. Borkowska z Bejnarowiczów (tutejsza) 
podarowała kilka drobiazgów jej Mamy (z domu Tomaszewskiej) – znaczki 
»Polfy« i zjazdowe PTFarm. oraz nakaz pracy z 9 XII 1952 r. i dwa zeszyty 
z ćwiczeń farmakognostycznych.

Księgozbiór powiększyłem przez następujące dary – m.in.: książki albumo-
we z serii „Najsłynniejsze polskie apteki”: Macieja Strzemskiego – „Apteka 
Pod aniołem w Krynicy-Zdroju” i Jana Majewskiego – „Apteka Pod Orłem 
w Pleszewie”; z  początkiem października Pani Irena Bielińska-Sturm, rodo-
wita Lublinianka, nadesłała napisaną przez siebie książeczkę p.t. „O Lubli-
nie… i nie tylko… przez rok cały” z Los Angeles; przewodnik „1000 muzeów 
w Polsce” – nadesłany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
„Departamentu” Dziedzictwa Kulturowego. 

Na dzień 17 maja zorganizowałem „wieczorek naukowy”, którego główną 
treścią był wykład dr Marii Gadzikowskiej p.t. „Chelidonium maius L. (Glist-
nik jaskółcze ziele) przy drodze, w pracowni chromatograficznej i w aptece?” 
Salki na to spotkanie użyczyła Pani dr hab. n. farm. Monika Waksmundzka-
-Hajnos, kierowniczka Zakładu Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Wydz. 
Farmaceutycznego Wszechnicy Lekarskiej, za co wyraziłem jej pisemnie 
podziękowanie. Na wieczorek (godz. 18) przybyło ośmioro słuchaczy. P. dr M. 
Gadzikowska zaczęła wykład ze zwróceniem uwagi, że po końcowym słowie 
tytułu dodała znak zapytania. Przedstawiła wyniki swego rozpracowywania 
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składu alkaloidowego rośliny. Na zakończenie – uzasadniając dodany znak 
zapytania – próbowała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w aptekach nie moż-
na znaleźć wytworów zawierających wyciąg z tej rośliny – jak leku „Azarin”.

W Aptece-Muzeum wykonałem dwie wystawy okresowe p.n. „Aptekarze 
– społeczeństwu – nie tylko leki (od pomysłu do przemysłu)”: część I  w dniach 
1-30 lipca 2011 r., część II w dniach 17-30 września 2011 r.

W pierwszej części znalazł się zestaw maszynowy wypożyczony z Ka-
tedry Farmacji Stosowanej przez jej kierowniczkę, P. dr hab. Ewę Poleszak 
i P. dr Piotra Belniaka z tejże Katedry, a niektóre dalsze składniki dzięki   
P. mgr farm. Sławomirowi Wielgusowi oraz Pani techn. Teresie Madejowej. 
Mebelki na wystawę wypożyczyli: Pani kierowniczka Muzeum Literackiego 
im. Józefa Czechowicza w Lublinie, kierownik Ośrodka Praktyk Teatralnych 
„Gardzienice” w Lublinie oraz panowie z Działu „Edukacji i Animacji” Teatr 
NN. Wymienionym przekazałem pisemne podziękowanie. 

Ustnie podziękowałem P. Jerzemu Bartnikowi – kierownikowi Działu 
„Transportu” PZF „Cefarm-Lublin”. Tak samo dziękowałem Koleżance mgr 
Irenie Michalakowej, która zapoczątkowała wpisywanie uwag o wystawie 
i pomagała w urządzaniu oraz wszystkim innym wpisującym te uwagi do 
pamiętnika w trakcie odwiedzania.

W dniu otwarcia II części wystawy odwiedził Aptekę-Muzeum dr farm. 
Tomasz Baj i wykonał serię zdjęć do międzysieciowego wydania informatora 
Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej jako „redaktor” tego czasopisma. 
Następnie – również tamtego dnia – panowie z telewizyjnej „Panoramy” 
Lubelskiej wykonali krótki film sprawozdawczy z moim udziałem, na moje 
wcześniejsze zaproszenie. W tej wystawie można było zobaczyć kilka zdjęć 
okazów z krakowskiego Muzeum farmacji U.J. dzięki przychylności dyrektora, 
p. Zbigniewa Beli i pań z działu bibliotecznego tamtego muzeum.

Dwuczęściowy pamiętnik wystaw jest do wglądu w Aptece-Muzeum.
W pierwszym tygodniu sierpnia rozpocząłem porządkowanie księgozbioru 

przechowywanego w Aptece-Muzeum, zgodnie z oznakowaniem w księgach 
„inwentarzowych”, uwzględniając liczbowanie wykazu „elektronicznego”. 
W samym wykazie „elektronicznym” napotkałem dość liczne błędy, które 
zaznaczam, by sporządzić dodatek (może tymczasowy) do ksiąg tych rucho-
mości.

Część pieniężna: Na początku grudnia 2010 r. ze skarbony pozostało 
tyle, ile podano w protokole 57 posiedzenia Rady „Programowej” (347zł), 
czego nie przeliczałem. Dopiero 5 lutego przeliczyłem zebrane wcześniej 
datki, których było 558 zł 30 gr. Oprócz tego w okresie sprawozdawczym 
wrzucono do skarbony 2423,53 zł i monety: 2 dolary 1 cent kanadyjski, 50 
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kopiejek ukraińskich (1992 r.), 2 euro, 10 hrywien (гривня) – ukraińskich. 
Wydatki wyniosły 312,63 zł więc pozostało (prócz sumy wymienionej na 5 
lutego) 2110,90 zł.

Zwiedzający – liczebność: W całym okresie pomiędzy 1 grudnia 2010,  
a 7 grudnia 2011 zwiedziło Aptekę-Muzeum nie mniej niż 1743 osoby. W tej 
liczbie było 59 cudzoziemców.

Dwukrotnie korzystano z księgozbioru placówki jako źródła do prac pi-
semnych: 9 lutego przez pracownice Muzeum Wsi Lubelskiej, a z początkiem 
grudnia studentkę-magistrantkę Wydziału Farmaceutycznego miejscowej 
Wszechnicy Lekarskiej.

Okazy muzealne – kilkanaście – udostępniłem w listopadzie na umiesz-
czenie ich zdjęć jako dekoracji kolejnego (17) kalendarza wyd. PGF ›Cefarm‹ 
(Lublin).

9 listopada powierzyłem 5 dzieł z księgozbioru muzealnego celem ich 
odnowienia („konserwacji”).

W grudniu 2010 r. i w pierwszym tygodniu stycznia poznałem „Regu-
lamin Apteki-Muzeum …” przyjęty w 1984 r., a w pierwszej połowie lutego 
powziąłem zamiar przedłożenia jego zmian. Niedługo później wystąpiłem 
z odnośnymi uwagami na piśmie do P. przewodniczącego spółki oraz P. prze-
wodniczącego Rady „Programowej” przy Aptece-Muzeum, który w odpowie-
dzi obiecał spotkanie w tej sprawie. W dniu 19 maja przeprowadziliśmy nieco 
ponad dwugodzinną rozmowę. Uzyskałem wtedy uwzględnienie pewnych 
niewielkich skreśleń i zapowiedź wniosków na kolejne posiedzenie Rady 
(czerwcowe). Wskutek nieobecności P. przewodniczącego B. Walki na owym 
posiedzeniu, końcowe wnioski poznali uczestnicy posiedzenia grudniowego. 
Pan przewodniczący Rady wybrał zabieg zapewne często stosowany przez 
prawników – załącznik złożony ze zmian, do połączenia z pozostawioną 
treścią w „tekst jednolity”, a pozostawił nawet datę wejścia „regulaminu” 
w życie – 3 maja 1984 roku!

17 marca 2011 r. odbyło się w Aptece-Muzeum spotkanie P. prof. Janusza 
Solskiego, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego lubelskiej Wszechnicy 
Lekarskiej, Pani dr hab. Ewy Poleszak, kierowniczki Katedry Farmacji 
Stosowanej tegoż Wydziału i mnie – w następstwie przyjęcia zamiaru, wyni-
kłego podczas posiedzenia Rady „Programowej”, przeprowadzenia zajęć ze 
studentami V r. Wydz. Farmaceutycznego w zakresie muzealno-historycznym. 
Uzgodniliśmy wstępnie organizację dwugodzinnych spotkań seminaryjno-wy-
kładowych w pomieszczeniach apteki muzealnej. Pierwsze przeprowadziłem 
26 października, drugie 23 listopada.
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W okresie sprawozdawczym sprzedałem przynajmniej 44 książeczki 
„Apteka Muzeum w Lublinie” mgr Stefanii Irackiej oraz jedną „Ochrona 
zdrowia na Lubelszczyźnie w latach 1944 – 1950” Eugenii Pytkowej i Aliny 
Wawrzoskowej.
Działanie dodatkowe:  
Przypominając Aptekę-Muzeum społeczeństwu – w nowej mowie – jako 
„promocję” wykonałem: 
a) 8 kwietnia nagranie „pogadanki” z dziennikarką ›Radio Z‹, 
b) 5 lipca wystąpienie w międzysieciowej („Internetowej”) Telewizji Lublin, 

z nawiązaniem do wystawy okresowej w Aptece-Muzeum,
c) rodzaj wywiadu 17 sierpnia w ›Radio Lublin‹,
d) specjalne zapoznanie grupy ze zbiorem w ramach przedsięwzięcia „red.” 

» Kuriera Lubelskiego…« i  › Radio Lublin ‹ - 24 sierpnia,
e) przyjęcie udziału w nowomodnej „grze miejskiej”, roli jednego z punktów 

rozgrywek – 29 września i z początkiem grudnia.
Ponadto krótko dyżurowałem ok. godziny 23 z 14 na 15 maja – podczas 

tzw. „nocy muzeów”. Wtedy nie było chętnych do wejścia, zresztą ku memu 
zadowoleniu ze względu na stan zabezpieczenia okazów.

mgr farm. Zbigniew Rudzki, 
pracownik muzealny („kustosz”)

Fot. Szafa z naczyniami aptecznymi szklanymi. Apteka-Muzeum w Lublinie. Fot. T. Baj
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Uroczystości i Wydarzenia

Historia muzealnictwa farmaceutycznego na świecie sięga 1883 roku, kiedy 
to w Norymberdze powstało, jako część Germanischen Museum, pierwsze 
muzeum farmacji. W 1928 roku powstało przy Uniwersytecie w Bazylei 
jedno z największych i najpiękniejszych muzeów farmacji. W chwili obecnej 
muzea farmacji funkcjonują w wielu krajach europejskich m.in. w Austrii, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Niemczech, Słowenii, Szwajcarii, Belgii, 
Czechach, Grecji, Holandii, we Włoszech, na Węgrzech. W Polsce idee gro-
madzenia zabytków farmacji i aptekarstwa zapoczątkowali w 1881 r. Ernest 
Sulimczyk Świeżawski i Kazimierz Wende. Już w 1911 r. zgromadzono na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 tysiące eksponatów. Po 
I wojnie światowej powstało w Warszawie Muzeum Przemysłu i Techniki 
z Działem Wytwórczości Chemicznej i Farmaceutycznej. Po II wojnie świa-

mUzealna izba Farmacji  W pUłaWach

pod honoroWym patronatem 
lUbelskieGo toWarzystWa Wspierania naUk FarmaceUtycznych

Fot. 1. Fragment ekspozycji Muzealnej Izby Farmacji w Puławach.
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towej, która po raz kolejny przerwała prace muzealnicze, polscy farmaceuci 
podjęli się zadania zorganizowania muzeum farmacji. W 1952 roku utworzono 
w Krakowie Muzeum Historyczne Aptekarstwa Polskiego, które od 1960 roku 
funkcjonuje jako Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest jedną 
z największych tego typu placówek w Europie. W 1975 roku powstała w Lu-
blinie Sala Historyczna Farmacji Lubelszczyzny, przemianowana w 1984 roku 
na Aptekę Muzeum. W 1979 roku utworzono w Aptece Ratuszowej w Gdańsku 
Izbę Pamiątek Farmaceutycznych, a w 1985 roku Muzeum Farmacji im. An-
toniny Leśniewskiej w Warszawie (obecnie oddział Muzeum Historycznego 
Miasta Stołecznego Warszawy). Poza wyżej wymienionymi, w Polsce muzea 
farmacji istnieją m.in. w: Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi (dwa muzea), Tur-
ku, Bieczu, Wronkach. Obok nich istnieją wystawy o tematyce aptekarskiej 
w wielu muzeach. Niedawno odtworzono aptekę galicyjską w Miasteczku 

Galicyjskim w Nowym 
Sączu.

Puławy jako kolebka 
polskiego muzealnic-
twa historycznego nie 
posiadały do tej pory 
placówki gromadzącej 
pamiątki dawnej farma-
cji i dokumentującej jej 
dzieje. Trzeba zazna-
czyć, iż oprócz tradycji 
muzealniczych miasto 
posiada piękne tradycje 
naukowe i aptekarskie. 
Czartoryscy utworzyli 
pierwszą puławską ap-
tekę „Pod Gwiazdą”, 
a w 1807 roku powsta-
ła, dzięki staraniom ks. 
Adama Czartoryskiego, 
samodzielna katedra far-
macji i farmakologii na 
Wszechnicy Wileńskiej. 
Puławscy aptekarze, 

spośród których nale-
ży wymienić Wilhelma 

Fot. 2. Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego 
mgr Anna Berlińska dokonuje oficjalnego otwarcia 

Muzealnej Izby Farmacji 
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Fot. 3. Uczestnicy otwarcia Muzealnej Izby Pamięci  
Stoją od lewej: mgr farm. Janusz Kisielewski, dr Jan Majewski, mgr Anna Berlińska, 

mgr Maciej Strzemski, mgr farm. Irena Michalak

Fot. 4. Wpis w Księdze Honorowej
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Treutlera, jego syna Ryszarda, Zygmunta Kwiatkowskiego, Franciszka Cyfrac-
kiego, Zygmunta Stanisława Gawdzika, Adama Wachlewicza czy Władysława 
Szczypę stanowili elitę intelektualną miasta i pełnili ważne funkcje społeczne. 
Ryszard Treutler był założycielem straży ogniowej, kasy oszczędności i rad-
nym miejskim. Franciszek Roch Cyfracki piastował w latach 1916-1918 urząd 
burmistrza Puław. Władysław Szczypa w latach 1935-1938 był posłem na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej i podobnie, jak Zygmunt Stanisław Gawdzik oddał 
swoje życie za Ojczyznę, zamordowany przez Sowietów w katyńskim lesie.

Po ośmiu latach pracy kolekcjonerskiej udało się stworzyć w Medycznym 
Studium Zawodowym w Puławach Muzealną Izbę Farmacji. Pragnę w tym 
miejscu złożyć serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Medycznego Studium 
Zawodowego Annie Berlińskiej za zrozumienie idei utworzenia tej placówki 
muzealnej oraz przeznaczenie na ten cel odpowiedniego pomieszczenia. 
Uroczystość otwarcia odbyła się 4 października 2011 roku i spotkała się 
z wielkim zainteresowaniem zarówno mieszkańców Puław jak i środowiska 
farmaceutycznego. Przybyli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Puław, 
aptekarze puławscy, uczniowie i nauczyciele wielu szkół kształcących na 
kierunku technik farmaceutyczny, pracownicy Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Pu-
ławach a środowisko akademickie reprezentował Pan Doktor Andrzej Wróbel, 
kierownik Międzywydziałowego Zakładu Historii Nauk Medycznych UM 
w Lublinie, który wygłosił wykład o historii aptekarstwa na Lubelszczyźnie. 
Wprowadzeniem do historii muzealnictwa w Puławach było wystąpienie Pana 
Henryka Czecha (IUNG Puławy), znawcy historii miasta, natomiast historię 
muzealnictwa farmaceutycznego w Polsce przybliżył przybyłym gościom 
Przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego Pan Doktor Jan Majewski z Poznania. Organizatorzy 
otrzymali listy gratulacyjne od historyków i muzealników farmacji: Pani 
Profesor Iwony Arabas, Pani Docent Anity Makowskiej oraz Pana Docenta 
Aleksandra Drygasa.

Otwarcie Muzealnej Izby Farmacji Medycznego Studium Zawodowego 
w Puławach Pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Towarzystwa Wspiera-
nia Nauk Farmaceutycznych zapoczątkowało nowy rozdział w badaniach nad 
historią aptekarstwa Puławskiego. Pod Kierunkiem Pana Doktora Andrzeja 
Wróbla przygotowywana jest obecnie praca magisterska na ten temat. Sama 
placówka jest miejscem, w którym sprawuje się opiekę nad ok. tysiącem 
pamiątek zawodu aptekarskiego.

mgr Maciej Strzemski
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noWości na rynkU lekóW

Dermatozy zapalne takie jak egzemy, atopowe zapalnie skóry, czy łuszczy-
ca to obecnie jedne z najczęstszych, a zarazem generujących największe koszty 
schorzeń skóry. Dermatozy tego typu charakteryzują się zazwyczaj przewlekłym 
przebiegiem z występowaniem typowego powierzchownego stanu zapalnego 
i mocno nasiloną suchością skóry. Podobieństwo objawów często utrudnia wła-
ściwą diagnozę, dlatego też wywiad środowiskowy pod kątem dziedziczenia bę-
dzie miał kluczowe znaczenie. 

W przypadku atopowego zapalenia skóry i innych egzem możemy mówić 
o zmianach skórnych typu wyprysku. W grupie tej występują charakterystyczne 
objawy, które w zależności od natężenia mogą przybierać formę: zaczerwienie-
nia, obrzęku, sączenia, występowania strupów, złuszczania, wykwitów pęche-
rzykowych i świądu skóry. Podstawą każdej reakcji wypryskowej jest wrodzona 
lub nabyta predyspozycja do wystąpienia egzemy a przebieg choroby jest czę-
sto przewlekły lub przewlekle nawrotowy. Objawy mogą być wyzwolone przez 
specyficzne czynniki zewnątrz- i/lub wewnątrzpochodne takie jak alergia czy 
narażenie na środki drażniące i ograniczone są tylko do skóry. Kolejną charak-
terystyką egzemy jest fakt, iż po wyleczeniu nie ma trwałych uszkodzeń (blizn, 
zaników), następuje powrót do stanu pierwotnego. Mimo wielu cech wspólnych 
wyróżnia się parę odrębnych jednostek chorobowych. 

Jedną z nich jest alergiczny wyprysk kontaktowy czyli nabyte, wypryskowe 
zapalenie skóry wywołane czynnikami alergicznymi. Zazwyczaj istnieje okres 
utajenia lub uczulania (przeważnie trwający latami). Rozwojowi alergii kontak-
towej sprzyjają istniejące już zmiany skórne, ułatwiające przenikanie alergenów.

Łojotokowe zapalenie skóry jest to stan zapalny obszarów skóry bogatych 
w gruczoły łojowe takich jak: twarz, czoło, okolice zauszne i kark, owłosiona 
skóra głowy czy skóra górnych części tułowia. Łojotokowe zapalenie skóry cha-
rakteryzuje się sezonowością, z częstymi nawrotami jesienią i zimą. Przyczyny 
schorzenia nie są znane, jednak uważa się, że pewną rolę mogą odgrywać drob-
noustroje z rodzaju Pityrosporum ovale.

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą i nawrotową chorobą 
atopową rozwijającą się na podłożu zaburzeń w układzie immunologicznym, 
schorzenie jest uwarunkowane genetycznie. Choroba rozpoczyna się najczęściej 
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w 2-3 miesiącu życia i charakteryzuje się przewlekłym przebiegiem z okresami 
zaostrzeń. Atopowe zapalenie skóry, pojawiające się już w okresie wczesnego 
dzieciństwa, w 45-60% przypadków może utrzymywać się do okresu dojrzewa-
nia płciowego. Jest najczęściej występującą egzemą. Przyczyny atopowego za-
palenia skóry nie są do końca poznane, jednak uważa się, że główną rolę w jego 
powstaniu odgrywają czynniki genetyczne i środowiskowe. Na podstawie obser-
wacji klinicznych potwierdzono dziedziczenie predyspozycji do zachorowania 
na AZS. U chorych na AZS charakterystyczny jest świąd, a poprzez ciągłe dra-
panie się i uszkadzanie nabłonka skłonność do częstych nadkażeń bakteryjnych.

Łuszczyca to przewlekłe, nawrotowe schorzenie, w przebiegu którego do-
chodzi do nadmiernej proliferacji (namnażania się) komórek warstwy podstaw-
nej naskórka, której towarzyszy występowanie stanu zapalnego w obrębie na-
skórka i skóry właściwej. Ryzyko wystąpienia łuszczycy jest większe u osób 
o jasnej karnacji skóry. Stwierdza się dwa szczyty zachorowań, jeden u osób 
w wieku 16-22 lat, a drugi w wieku 57-60, niemniej jednak schorzenie może 
ujawnić się w dowolnym wieku. Często zauważa się rodzinne występowanie 
łuszczycy, co wskazuje na podłoże genetyczne choroby. Na ciele chorych na 
łuszczyce powstają grudkowate wykwity pokryte charakterystyczną suchą, sre-
brzystą łuską, ułożone symetrycznie po obu stronach ciała i obejmujące łokcie, 
kolana, owłosioną skórę głowy, plecy, przedramiona, okolice lędźwi, pośladki 
lub podudzia. Zmiany w łuszczycy mogą być niewielkie, czasem niemal niezau-
ważalne, ale mogą też obejmować nawet kilkadziesiąt procent powierzchni skó-
ry. O ile nie towarzyszą im poważne infekcje zapalne – z reguły nie prowadzą 
do powstania trwałych blizn czy przebarwień i w okresach remisji mogą nawet 
całkowicie zaniknąć. U około 7-10% chorych obserwuje się również zmiany 
stawowe (występujące niezależnie od wykwitów skórnych lub im towarzyszą-
ce), które są źródłem uporczywych dolegliwości bólowych i mogą prowadzić 
do upośledzenie ruchowego a nawet trwałego inwalidztwa. Ze względu na to, że 
przyczyna rozwoju łuszczycy nie została ostatecznie rozpoznana, terapia z ko-
nieczności ogranicza się do leczenia objawowego.

Pacjenci chorujący przewlekle na egzemę kontaktową, AZS i łuszczycę sta-
nowią zróżnicowaną pod względem klinicznym grupę chorych a schematy le-
czenia i dobór odpowiedniej metody terapeutycznej powinny być uzależnione 
od indywidualnego przebiegu choroby. Ze względu na to iż, są to dermatozy za-
palne przebiegające z nadmierną suchością, będzie można zastosować to samo 
podejście w pielęgnacji niezależnie od schorzenia. Głównym celem takich za-
biegów powinno być zmniejszenie suchości i stanu zapalnego.

Podstawowym narzędziem w pielęgnacji powinno być zastosowanie odpo-
wiednich emolientów, czyli środków zapewniających adekwatne nawilżenie 
i zmiękczenie warstwy rogowej naskórka. Emolienty  posiadają wiele korzyst-
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nych właściwości przy czym najważniejszy jest fakt, iż działają zarówno na 
zdrową jak i chorą skórę. Zwiększenie ilości wody w powierzchniowych war-
stwach skóry skutkuje zmianą właściwości biofizycznych komórek. Kolejną 
istotną kwestią jest zmniejszanie przez emolienty stanu zapalnego. Dokładny 
mechanizm tego zjawiska nie jest znany, wiadomo jednak, że następuje spadek 
ilości czynników prozapalnych, w tym także tych odpowiedzialnych za świąd. 
W przebiegu wielu egzem w tym atopowego zapalenia skóry i łuszczycy, wy-
stępuje przyspieszone złuszczanie się warstwy rogowej. Emolienty zawierające 
oleje mineralne posiadają zdolność do hamowania aktywności mitotycznej ko-
mórek naskórka łagodząc zjawisko łuszczenia się i pękania. Dodatkowo paro-
wanie wody pochodzącej z emolientów, wywołuje efekt chłodzący, uzupełniając 
i tak już szeroką listę pozytywnych efektów. Pamiętać jednak należy, że dzia-
łanie emolientów utrzymuje się od 4-6 godzin, co sprawia, że aplikację należy 
powtarzać co najmniej 3 razy na dobę. Kuracja emolientami wskazana jest na-
wet w okresach ustąpienia objawów, a w czasie zaostrzeń, połączenie z lekami 
sterydowymi czy inhibitorami kalcyneuryny będzie powodować optymalizację 
terapii.

Specjalnie na dolegliwości takie jak atopowe zapalenie skóry, egzema czy 
łuszczyca firma Farmina stworzyła kompleksową serię pielęgnacyjną Medi-
derm™, w skład której wchodzi: krem nawilżający, emulsja do kąpieli i żel pod 
prysznic.

Mediderm™ krem – jest lekki, nietłusty o delikatnym, naturalnym zapachu, 
przynosi ulgę w ekstremalnych stanach suchości skóry, charakterystycznych dla 
łuszczycy, egzemy i atopowego zapalenia skóry. Zmniejsza pękanie i łuszcze-
nie się naskórka, hamuje świąd i łagodzi zaczerwienienia. Zostaje przywrócona 
właściwa elastyczność skóry.

Delikatne oczyszczanie skóry z alergenów i substancji drażniących będzie 
miało niebagatelny wpływ na przebieg dermatoz zapalnych. Dlatego też w skład 
serii pielęgnacyjnej Mediderm™ wchodzą dwa preparaty myjące, które moż-
na stosować w zależności od potrzeb i warunków lokalowych. Mediderm™ 
bath jest  nawilżająco-natłuszczającą emulsją przeznaczoną do stosowania pod-
czas kąpieli w wannie. Mediderm™ bath zawiera ciekłą parafinę, która two-
rzy na skórze warstwę ochronną zapobiegającą utracie wody z jej powierzchni. 
Mediderm™ shower jest specjalnym preparatem myjącym, niepieniącym się, 
o właściwościach nawilżających. Delikatnie myje, przynosząc ulgę w dolegli-
wościach, takich jak łuszczyca, egzema czy atopowe zapalenie skóry.

Materiał nadesłany przez firmę Farmina
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